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besluit op bezwaar 

Besluit van de Consumentenautoriteit op de bezwaren van de Groene Energie 

Administratie B.V. (hierna: Greenchoice) tegen het sanctiebesluit van 27 mei 

2011, kenmerk CA/NB/661/22. 

1. Verloop van de procedure 

1. De Consumentenautoriteit heeft een onderzoek doen instellen naar de 

naleving van de verplichtingen opgenomen in artikel 8.5, tweede lid en 8.8 

van de Wet handhaving consumentenbescherming (hierna: Whc) door 

Greenchoice. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een rapport in de zin van 

artikel 5:48 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) dat op 1 maart 

2011 is ondertekend. 

2. Overeenkomstig artikel 4:8 Awb is Greenchoice in de gelegenheid gesteld om 

mondeling en schriftelijk haar zienswijze te geven op het rapport. Tijdens de 

hoorzitting van 11 april 2011 heeft de Consumentenautoriteit overeenkomstig 

artikel 2.23, tweede lid, Whc, Greenchoice gevraagd haar zienswijze kenbaar 

te maken over het openbaar maken van het nog te nemen besluit op het 

rapport. 

3. De Consumentenautoriteit heeft bij besluit van 27 mei 2011 (hierna: het 

sanctiebesluit) vastgesteld dat Greenchoice: 

- artikel 2.7, eerste lid, juncto onderdeel b van de bijlage bij de Whc, juncto 

artikel 7, tweede lid, van de Colportagewet; 

- artikel 8.8 Whc juncto artikel 6:193c, eerste lid, onder d, Burgerlijk Wetboek 

(hierna: BW); 

- artikel 8.8 Whc juncto artikel 6:193c, tweede lid, onder b, BW; 

- artikel 8.8 Whc, juncto artikel 6:193d, tweede en derde lid, BW; en 

- artikel 8.8 Whc juncto artikel 6:193g, aanhef en onder g, BW 

niet heeft nageleefd. 

4. De Consumentenautoriteit heeft voor de overtreding van artikel 2.7, eerste lid,  

juncto onderdeel b van de bijlage bij de Whc, juncto artikel 7, tweede lid, van 

de Colportagewet geen boete opgelegd. Voor de overige overtredingen zijn 

boetes opgelegd van in totaal EUR 525.000,--. 
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5. Bij brief van 5 juli 2011 heeft Greenchoice bezwaar gemaakt tegen het 

sanctiebesluit. De gronden van bezwaar zijn bij brief van 30 augustus 2011 

aangevuld. 

6. Overeenkomstig het Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften 

Consumentenautoriteit van 8 november 20071 heeft de Consumentenautoriteit 

het bezwaar tegen het sanctiebesluit voor advies voorgelegd aan de 

Adviescommissie bezwaarschriften Consumentenautoriteit (hierna: de 

Adviescommissie). 

7. Op 22 september 2011 zijn Greenchoice en de Consumentenautoriteit (hierna 

tezamen: partijen) naar aanleiding van de ingediende bezwaren door de 

Adviescommissie gehoord. Van dit horen is een verslag opgemaakt dat bij 

brief van 19 oktober 2011 aan partijen is toegestuurd. 

8. Op 7 november 2011 heeft de Adviescommissie haar advies vastgesteld en 

aan de Consumentenautoriteit uitgebracht. Het advies is aan dit besluit 

gehecht en maakt hiervan integraal onderdeel uit. 

9. Voor een uitgebreide weergave van de procedure alsmede van de bezwaren 

van Greenchoice, de standpunten van de Consumentenautoriteit en de 

toepasselijke regelgeving, wordt verwezen naar randnummers 1.1 tot en met 

4.20 van het advies. 

2. Het advies van de Adviescommissie 

10. Het advies van de Adviescommissie luidt als volgt: 

• Primair: in de beslissing op bezwaar het ne bis in idem verweer gegrond te 

verklaren, te constateren dat de Consumentenautoriteit onbevoegd is om 

ten aanzien van de geconstateerde overtredingen boetes op te leggen voor 

de periode oktober 2009 tot juli 2010, nu de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit (hierna: NMa) reeds ten aanzien van dezelfde 

overtredingen een boete heeft opgelegd,2 en het besluit te herroepen; 

• Subsidiair, indien de Consumentenautoriteit oordeelt dat zij wel bevoegd 

is: 

• Zuiks op nadere gronden te motiveren, waarbij met name ook nadere 

motivering volgt wat betreft het verschil in periode van overtreding en 

beboeting tussen de besluiten van de NMa en de 

Consumentenauto riteit; 

• De bezwaren van Greenchoice gegrond te verklaren voor zover die 

zien op 

- het bewijs dat sprake is van overtreding van artikel 8.8 Whc jo. 

artikel 6:193c tweede lid, onder b, BW (niet naleven van een 

verplichting uit de gedragscode Consument en Energieleverancier, 

Staatscourant nr. 224/10. 

2 Besluit van 8 maart 2011, nummer 103608/57, te raadplegen via 

http://www.nma.nl/documenten_en_publicaties/archiefpagina_besluiten  en_fusiemeldinge 

n/energie/2011/Besluit_tot_oplegging_van_bestuurlijke_boetes_aan_Greenchoice_wegens_c  

olportagepraktijken.aspx.  
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met betrekking tot informatie over overstapboetes), en 

- het bewijs dat sprake is van overtreding van artikel 8.8 Whc jo. 

artikel 6:193g, aanhef en onder g, BW (bedrieglijk beweren dat een 

product slechts gedurende beperkte tijd beschikbaar is); 

• In de beslissing op bezwaar de opgelegde boete nader te motiveren 

op de punten zoals hierboven aangeduld; 

• De bezwaren van Greenchoice voor het overige ongegrond te 

verklaren. 

11. De Consumentenautoriteit neemt het advies niet over voor zover daarbij is 

geadviseerd de bezwaren van Greenchoice met betrekking tot het ne bis in 

idem verweer en de vaststelling van de overtreding van 6:193c tweede lid, 

onder b, BW (niet naleven van een verplichting uit de gedragscode Consument 

en Energieleverancier, met betrekking tot informatie over overstapboetes) 

gegrond te verklaren. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:13, zevende 

lid, Awb worden afwijkingen in deze beslissing op bezwaar nader gemotiveerd. 

Nadere motivering wordt ook gegeven waar de Adviescommissie daartoe 

adviseert. 

12. De Consumentenautoriteit neemt het advies wel over voor zover daarbij is 

geadviseerd het bezwaar gegrond te verklaren tegen de vaststelling van de 

overtreding van artikel 8.8 Whc juncto artikel 6:193g, aanhef en onder g, BW 

(het bedrieglijk beweren dat het product slechts onder speciale voorwaarden 

(met korting) gedurende een zeer beperkte tijd (op het moment van de 

colportage) beschikbaar was om de consument onmiddellijk te doen beslissen 

en hem geen of onvoldoende tijd te geven een geinformeerd besluit te 

nemen). Aangezien de gegrondverklaring van dit bezwaar gevolgen heeft voor 

de hoogte van de boete die is opgelegd voor deze overtreding, zal dit mede in  

paragraaf 5 aan de orde komen. De Consumentenautoriteit neemt het advies, 

voor zover daarbij is geadviseerd de bezwaren van Greenchoice ongegrond te 

verklaren, eveneens over. 

3. Gegrondverklaring inzake overtreding van artikel 8.8 Whc juncto artikel 

6:193g, aanhef en onder g, BW 

13. De Consumentenautoriteit volgt de Adviescommissie in zijn oordeel wat 

betreft de vaststelling van de overtreding van artikel 8.8 Whc juncto artikel 

6:193g, aanhef en onder g, BW, voor zover het gaat om de vraag in hoeverre 

niet naleving door Greenchoice van deze bepaling bewezen moet worden 

geacht. De Consumentenautoriteit stelt vast dat Greenchoice weliswaar in 

voorkomende gevallen meer dan wenselijk bij consumenten heeft 

aangedrongen op een onmiddellijke beslissing, maar stelt, in navolging van 

de Adviescommissie en mede gelet op hetgeen in bezwaar is aangevoerd, 

vast dat er onvoldoende draagkracht is om te spreken van een structurele 

overtreding. De Consumentenautoriteit zal dit bezwaar van Greenchoice dan 

ook gegrond verklaren en haar sanctiebesluit in zoverre herroepen. 
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14. De Consumentenautoriteit heeft de hoogte van de boete voor de overtreding 

van artikel 8.8 Whc juncto artikel 6:193g, aanhef en onder g, BW bepaald op 

EUR 100.000. Deze boete komt te vervallen. 

4. Afwijking van het advies 

4.1 Het ne bis in idem bezwaar 

15. De Consumentenautoriteit heeft in het sanctiebesluit per overtreding een 

oordeel gegeven over de verhouding tot het besluit van de NMa. Dit heeft 

ertoe geleid dat geen boete is opgelegd voor de overtreding van artikel 7 

Colportagewet (randnummer 98 - 100 van het sanctiebesluit). Voor de 

overige overtredingen bestond er naar het oordeel van de 

Consumentenautoriteit geen beletsel om een boete op te leggen. 

16. De Adviescommissie heeft ten aanzien van het bezwaar van Greenchoice dat 

sprake is van ne bis in idem geadviseerd dit bezwaar gegrond te verklaren. 

Hiertoe heeft de Adviescommissie, samengevat weergegeven, verwezen naar 

de uitspraak van de Hoge Raad van 1 februari 2011.3 In dit arrest specificeert 

de Hoge Raad wanneer sprake is of kan zijn van 'hetzelfde felt' als bedoeld in 

artikel 68 Wetboek van Strafrecht en overweegt zij dat deze criteria ook van 

toeppassing zijn indien de vraag aan de orde is of sprake is van eenzelfde 

overtreding als bedoeld in artikel 5:43 Awb. De Adviescommissie heeft 

vervolgens getoetst aan de door de Hoge Raad geformuleerde criteria en 

komt in randnummer 5.20 van het advies tot de conclusie dat van een 

aanzienlijk verschil in de juridische aard van de feiten en/of gedragingen 

geen sprake is en dat derhalve de gedragingen die door de NMa zijn beboet4 

en de gedragingen die door de Consumentenautoriteit zijn beboet te zien zijn 

als dezelfde overtreding als bedoeld in artikel 5:43 Awb. 

17. De Consumentenautoriteit volgt deze conclusie van de Adviescommissie niet. 

Hiertoe neemt zij het volgende in overweging. Bij de vraag of sprake is van 

dezelfde overtreding als bedoeld in artikel 5:43 Awb dient voorop gesteld te 

worden dat er sprake is van verschillende, zij het elkaar op onderdelen 

aanvullende, wettelijke bepalingen waarmee verschillende belangen worden 

beschermd. Het toezicht op de naleving van deze bepalingen is 

ondergebracht bij twee afzonderlijke toezichthouders. In beginsel kan en 

moet er derhalve vanuit worden gegaan dat de wetgever een expliciete keuze 

heeft gemaakt om deze verschillende belangen in verschillende wetten te 

regelen. Hierom ligt de conclusie dat in het onderhavige geval sprake zou zijn 

van een overtreding niet direct voor de hand.5 

3 UN: BM9120. 

4 De boete die door de NMa is opgelegd betreft overtreding van artikel 95m, derde lid, van 

de Elektriciteitswet (E-wet) en artikel 52b, derde lid, van de Gaswet (G-wet) welke 

bepalingen zien op transparantie van contractsvoorwaarden. 

5 Zie ook de noot van Van Tilborg, bij Hoge Raad 1 februari 2011 in Jurisprudentie 

Bestuursrecht, 24 maart 2011, aflevering 4, pagina 293 en volgende. 
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18. De Consumentenautoriteit verwijst in dit verband ook naar Kamerstukken II, 

2003-2004, 29 702, nr 3, pagina 137: Aandacht verdient nog, dat het in het 

bestuursrecht kan voorkomen dat een gedraging twee voorschriften schendt, 

to t handhaving waarvan twee verschillende bestuursorganen bevoegd zijn . 

Dat hoeft in de praktijk geen grote problemen te geven. Het felt dat de 

wetgever verschillende bestuursorganen met de handha ving heeft belast, is 

immers op zichzelf reeds een indicatie dat de o vertreden voorschriften 

verschillende belangen beogen te beschermen. Eendaadse samenloop zal zich 

dan niet licht voordoen . Om dezelfde reden zal het niet snel voorkomen dat 

de oplegging van een sanctie door het ene bestuursorgaan tot gevolg heeft 

dat sanctie-oplegging door het andere bestuursorgaan in strijd komt met het 

verbod van dubbele bestraffing. Zo oordeelde de Afdeling 

bestuursrechtspraak in een geval, waarin iemand zowel in het kader van de 

Algemene bljstandswet als in het kader van de Wet op de individuele 

huursubsidie inkomsten had verzwegen, dat de krachtens laatstgenoemde 

wet opgelegde bestuurlijke boete los kon worden gezien van de reeds eerder 

wegens overtreding van eerstgenoemde wet opgelegde sancties (ABRS 1 0 

februari 1 99 7, AB 1 997, 427). 

19. Dit uitgangspunt wordt bevestigd door het felt dat de artikelen 95m E-wet en 

52b G-wet waarop de NMa toeziet zijn ontleend aan de Elektriciteitsrichtlijn 

(96/92/EG en vervolgens 2003/54/EG) en de Gasrichtlijn (98/30/EG en 

vervolgens 2003/55/EG) en de bepalingen uit de Wet Oneerlijke 

Handelspraktijken (hierna: OHP)6 waarop de Consumentenautoriteit toeziet, 

aan de richtlijn OHP (2005/29/EG). 

20. Dat op 1 juli 2004 het toenmalige le, 6e en r lid aan de artikelen 95m en 

52b van de E-wet en G-wet zijn toegevoegd maakt het vorenstaande niet 

anders. Die artikelleden zijn opgenomen in de E-wet en de G-wet zodat de 

consument bij de liberalisering van de energiemarkt, voorultlopend op de 

inwerkingtreding van de richtlijn OHP, alvast zou worden beschermd tegen 

een aantal misleidende en oneerlijke handelspraktijken. Die artikelleden zijn 

echter (onder vernummering van de overige gehandhaafde artikelleden) in 

verband met de inwerkingtreding van de Wet OHP op 15 oktober 2008 weer 

uit de E-wet en de G-wet verwijderd. De huidige leden 3 en 4 van artikel 95m 

en 52b zijn bij de inwerkingtreding van de Wet OHP dan ook - logischerwijs - 

blijven staan; deze leden vloeien voort uit de richtlijnen 2003/54/EG en 

2003/55/EG en niet uit de richtlijn OHP zoals de Adviescommissie lijkt te 

veronderstellen.7 

21. Dat de wetgever een expliciete en duidelijke scheiding voor ogen heeft gehad 

tussen de twee toezichthouders en de afzonderlijke belangen die ten 

grondsiag liggen aan de wettelijke bepalingen waarop zij toezien, is het 

logische gevolg van het feit dat de doelen van de E- en G-richtlijnen enerzijds 

en van de OHP-richtlijn anderzijds wezenlijk van elkaar verschillen, zij het dat 

zij elkaar - zoals reeds opgemerkt - op onderdelen aanvullen. 

6 Opgenomen in Boek 6, afdeling 3A, van het Burgerlijk Wetboek. 

Zie voor het verloop van de wijzingen: 

- Kamerstukken II, 2003-2004, 29 372, nrs 49 en 61; 

- Staatsblad 2004, 328 (Wet van 1 juli 2004); 

- Staatsblad 2008, 397 (Wet van 25 september 2008). 

Ons kenmerk 
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22. Het doel van de oorspronkelijke richtlijnen 96/92/EG en 98/30/EG was een 

goede werking van de interne markt verzekeren, waarbij 'de voltooiing van 

een elektriciteitsmarkt [en..] met mededinging een belangrijke stap 

voorwaarts is op weg naar de voltooiing van de interne markt voor energie'. 

De daarop volgende richtlijnen 2003/54 en 2003/55 waren erop gericht 'de 

op dat moment nog bestaande belangrijke tekortkomingen en mogelijkheden 

tot verbetering van de werking van de interne markt voor elektriciteit en gas 

weg te nemen en door te voeren'. Onderdeel daarvan was het zorgen voor 

de bescherming van de rechten van kleine en kwetsbare afnemers.° Met 

name moesten kleinverbruikers eerlijke en vooraf bekende 

contractsvoorwaarden krijgen in het kader van het afsluiten van een 

overeenkomst bij een nieuwe energieleverancier.9 Dit is geconcretiseerd in 

een aantal verplichtingen in bijlage A bij de richtlijnen 2003/54 en 2003/55. 

Deze verplichtingen - die zien op de transparantie van contractsvoorwaarden 

- zijn vervolgens geimplementeerd in de huidige artikelen 95m, derde lid, E-

wet en 52b, derde lid, G-wet. 

23. Van belang in verband met het onderscheid met de Wet OHP is dat de 

verplichtingen van artikel 95m, derde lid, en artikel 52b, derde lid, van de E-

wet en G-wet zien op de positie van afnemers, waaronder consumenten, als 

marktpartij in een geliberaliseerde energiemarkt. Afnemers wier marktpositie 

verstevigd wordt door kennis van heldere, duidelijke contractsvoorwaarden, 

zullen zich makkelijker en vrijer bewegen op de energiemarkt en aldus een 

bijdrage leveren aan het slagen van de liberalisering. De verplichtingen om 

afnemers te informeren over contractsvoorwaarden zijn dus primair 

ingegeven door het doel te komen tot een goede marktwerking. Dat laatste 

betekent dat transparantie van contractsvoorwaarden ook het belang van de 

andere marktpartijen (zoals andere energiebedrijven) dient. Het gaat er 

immers om bij afnemers die barrieres weg te nemen die ervoor zorgen dat zij 

niet - makkelijk - overstappen, of over durven te stappen naar een andere 

energieleverancier, hetgeen aan een goede werking van de markt in de weg 

staat. 

24. De richtlijn en de Wet OHP dienen een ander doel dan dat. De Wet OHP 

verbiedt aanbieders van producten en diensten om misleidende en agressieve 

verkooppraktijken toe te passen bij de verkoop aan consumenten. De in de 

Wet OHP neergelegde verboden zijn bedoeld om consumenten te beschermen 

- om op die manier eerlijke handel te bevorderen - en bestrijken een veel 

breder terrein dan enkel transparantie van contractsvoorwaarden. De Wet 

OHP en het daarin centraal staande begrip handelspraktijken verwijst naar 

alle activiteiten die rechtstreeks te maken hebben met de promotie, verkoop, 

of levering van een product of dienst aan de consument in de fase voor, 

tijdens en na de aankoop. De bepalingen uit de Wet OHP strekken tot een 

o Zie bijvoorbeeld ook Kamerstukken II, 2003-2004, 29 372, nr 49: Aangezien het moment 

van marktopening ech ter zeer snel nadert, ach ten de indieners het wenselijk, ook in 

h et belang van een goed verlopend transitieproces, om deze bepalingen nu al van krach t te 

laten zijn. Hiermee wordt ook aangesloten bij het uitgangspunt van de regering van in 

transitiesectoren, waaronder de energiesector, aanvullend beleid nodig is om marktwerking 

in goede banen te leiden . (onderstr CA). 

9 Zie artikel 3, vijfde lid, van de richtlijn. 
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juiste en volledige, niet misleldende informatieverstrekking aan 

consumenten, zodat zij in staat zijn vrijelijk en geinformeerd te beslissen op 

basis van de juiste informatie, en binnen elk mogelijk handelskanaal. 

25. De bepalingen uit de wet OHP dienen verder, naast 

consumentenbescherming, nog een aantal andere doelen die samenhangen 

met het streven naar eerlijke handel. De bepaling omtrent het naleven van 

verplichtingen uit een gedragscode dient (mede) het doel dat het vertrouwen 

in het private fundament niet beschaamd of geschaad mag worden. De 

bepaling ten aanzien van het meedelen van een recht op herroeping dient 

met name de bevordering van het consumentenvertrouwen in handelskanalen 

als colportage en telemarketing. Dergelijke bepalingen staan zelfstandig ten 

opzichte van die uit de E-wet en de G-wet dat alle afnemers transparante 

informatie moeten ontvangen over de voorwaarden bij een energiecontract. 

26. De door de NMa en door de Consumentenautoriteit geconstateerde 

overtredingen warden dan ook niet noodzakelijkerwijs altijd samen gepleegd. 

Met andere woorden: dat het ene fout gaat sluit niet uit dat het andere goed 

gaat en vice versa. Het is heel goed denkbaar dat juiste informatie wordt 

verstrekt over de voorwaarden bij een contract, maar dat de consument niet 

weet dat hij van de overeenkomst of kan binnen de in de Colportagewet 

genoemde bedenktijd. Verder kan de consument bijvoorbeeld ook 

genformeerd worden over de prijs, maar kan hem tegelijkertijd een korting 

worden voorgehouden die niet zonder meer aan hem beloofd kan worden 

althans waarvan helemaal niet zeker is of die in de situatie van de consument 

ook voordelig uitpakt. De consument weet dan de prijs, maar weet helemaal 

niet of hlj n u goedkoper uit is of niet. En zo is ook in de onderhavige zaak het 

geval. Ook overigens is de Consumentenautoriteit van mening van er 

voldoende onderscheid is tussen de bepalingen van de E-wet en de G-wet 

enerzijds en de Wet OHP anderzijds om vast te stellen dat er geen sprake is 

van ne Ws in idem . 

27. Gelet op het vorenstaande is de Consumentenautoriteit van oordeel dat geen 

sprake is van dezelfde overtredingen als bedoeld in artikel 5:43 Awb. Zij acht 

het bezwaar van Greenchoice dan ook niet gegrond. 

28. Volledigheidshalve voegt de Consumentenautoriteit hier nog aan toe dat de 

mededeling van een recht op herroeping zoals bij colportage van toepassing 

is, door de NMa uitdrukkelijk buiten haar besluit tot oplegging van een boete 

is gelaten.1° Reeds om deze reden kan er geen sprake zijn van een dubbele 

bestraffing. 

I° Besluit NMa, voetnoot 10: Van het onderhavige besluit is uitgesloten 

informatieverstrekking over de periode genoemd in artikel 25 van de colportagewet 

(zogenoemde afkoelperiode). 
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4.2 De vaststelling van de overtreding van artikel 8.8 Whc juncto artikel 

6:193c, tweede lid, onder b, BW (naleving van de verplichting uit de 

Gedragscode Consument en Energieleverancier om consumenten te 

informeren over een mogelijke overstapboete of opzegvergoeding) 

29. De Consumentenautoriteit heeft in het sanctiebesluit geoordeeld dat sprake is 

van overtreding van artikel 6:193c, tweede lid, onder b, BW dat niet is 

gebleken dat consumenten door Greenchoice duidelijk werden geinformeerd 

over de mogelijke financiele gevolgen van een overstap aan een andere 

energieleverancier (paragraaf 7.5.6 van het sanctiebesluit). De 

Adviescommissie geeft naar het oordeel van de Consumentenautoriteit een te 

beperkte invulling aan de informatieverplichting door deze alleen daar aan de 

orde te stellen waar een colporteur wetenschap heeft van een eventueel 

langlopend contract van de consument bij een andere energieleverancier. 

Anders dan de Adviescommissie meent, is naar het oordeel van de 

Consumentenautoriteit wel sprake van een actieve informatieplicht voor 

energiebedrijven. 

30. Dit volgt ten eerste uit het doel van de Wet OHP, namelijk het realiseren van 

een hoog niveau van consumentenbescherming.11 De beperking van het 

bereik van de bepalingen van de Wet OHP tot bepaalde omstandigheden, is 

daarmee niet in overeenstemming. In casu betreft de wettelijke bepaling de 

naleving van een verplichting uit een gedragscode, welke code bovendien tot 

doel heeft dat energieleveranciers "consumenten goed zullen voorlichten, op 

een eerlijke en goede manier klanten werven en leverancierswisselingen op 

een voor de consument zo goed mogelijke manier afwikkelen."12 Om zowel 

het doel van de wet OHP als het doel van de Gedragscode te realiseren zullen 

energieleveranciers bij het werven van klanten actief moeten optreden 

teneinde te voorkomen dat de consument op kosten wordt gejaagd. 

31. Ten tweede is de Consumentenautoriteit van oordeel dat het betalen van een 

overstapboete of opzegvergoeding voor consumenten tot hoge kosten kan 

leiden, waar zij niet op bedacht zijn. Greenchoice heeft in drie van de vier 

aangetroffen scripts geen enkele informatie opgenomen over de 

overstapboete. In het vierde script is opgenomen; "Wij verzorgen voor u de 

overstap; en dat geheel kosteloos en zonder dat u ernaar om hoeft te kijken", 

"Kosteloos overstappen naar Greenchoice" en: "Uw huidige leverancier wordt 

op de hoogte gebracht en zal het administratief verwerken."13 

32. Greenchoice hield consumenten voorts onder meer voor: "De hele omzetting 

wordt zonder problemen door Greenchoice geregeld"14 ,"U heeft geen kosten 

en hoeft niets te doen tijdens de overstap"15 en "Ik ben mij ervan bewust dat 

ik kosteloos overstap voor de levering van energie. Greenchoice regelt dit 

voor mij."16 

11 Kamerstukken II, 2006-2007, 30 928, nr 3, pagina 1. 

12 Stuk 515/40, preambule bij de Gedragscode Consument en Energieleverancier.
 

13 Sanctiebesluit randnummers 148 en 149. 

14 Sanctiebesluit, randnummer 164, overzicht Wet kan wel, wet kan niet. 

Is Sanctiebesluit, randnummer 66, folder Greenchoice. 

Sanctiebesluit, randnummer 167, formulier klanttevredenheidsonderzoek.  
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33. De Consumentenautoriteit heeft vastgesteld dat vier van de acht nader 

gehoorde consumenten verklaarden dat hen geen mededeling was gedaan 

over een overstapboete (randnummer 156), uit het consumentenonderzoek  

blijkt dat 66% van de consumenten aangaf dat de kosten van een overstap 

niet werden genoemd (randnummer 157). 

34. Voorts wordt door consumenten verklaard dat zij begrepen hadden dat een 

eventuele boete zou worden betaald door Greenchoice (randnummer 158, 

onder c, en randnummer 160) welke mededeling van consumenten overigens 

in lijn is met de verklaring van Greenchoice zelf dat een overstapboete tot 50 

euro wordt vergoed (randnummer 154), zij het dat deze vergoeding niet 

altijd voldoende was om de kosten te dekken. 

35. De Consumentenautoriteit is van oordeel dat Greenchoice consumenten niet 

juist en volledig heeft geinformeerd over een uit financieel oogpunt essentieel 

punt bij het overstappen, namelijk de overstapboete. Dit klemt te meer daar 

veel energiebedrijven hun klanten overhalen tot het sluiten van langlopende 

contracten. Greenchoice heeft in haar scripts, folders en ander materiaal de 

nadruk gelegd op een zorgeloze, kosteloze overstap waarbij de consument 

niets hoefde te doen. Greenchoice heeft daarmee structureel onvoldoende 

aandacht besteed aan het belang dat consumenten hebben bij informatie 

over overstapboetes. Het enkele vragen naar de einddatum van het lopende 

contract is niet voldoende om dit te compenseren. De eventuele einddatum 

van het lopende contract moest immers worden ingevuld op het nieuwe 

contract, waarmee de consument - bewust of onbewust - overstapte naar 

een nieuwe leverancier en de overstapboete opeisbaar werd. 

36. Greenchoice heeft - gezien het bovenstaande - de consument dan ook de 

informatie onthouden die noodzakelijk was voor het nemen van een goed 

geInformeerde beslissing. 

4.3 Het verschil in periode van overtreding en beboeting in de besluiten 

van NMa en Consumentenautoriteit 

Periode van overtreding 

37. De Consumentenautoriteit heeft als periode van overtreding aangemerkt de 

periode 1 oktober 2009 - 1 augustus 2010.17 De boete die de 

Consumentenautoriteit heeft opgelegd is gerelateerd aan het wettelijk 

boetemaximum van EUR 450.000,-- per overtreding. 

38. De NMa heeft Greenchoice bij besluit van 8 maart 2011 een boete opgelegd 

voor overtreding van artikel 95m, derde lid, van de Elektriciteitswet en artikel 

52b, derde lid van de Gaswet. Deze bepalingen betreffen de transparante 

informatie over de voorwaarden van energiecontracten. Als periode van 

overtreding heeft de NMa aangemerkt 1 oktober 2009 tot en met 30 april 

2010.18 

17 Sanctiebesluit, randnummer 262. 

18 Sanctiebesluit, paragraaf 4.3. 
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39. De NMa heeft in haar besluit voorts vastgesteld dat Greenchoice gedurende 

de periode 1 oktober 2009 tot en met april 2010 de genoemde overtredingen 

heeft gepleegd, maar de boete heeft beperkt tot een kortere periode, gelet op 

de inwerkingtreding van de nieuwe richtsnoeren 2010, per 1 januari 2010.19 

De beboete periode betreft dan ook 1 januari 2010 tot en met 30 april 2010. 

Dit verklaart het verschil In aanvang van de periode waarop de boete ziet 

tussen de besluiten van de NMa en de Consumentenautoriteit.  

40. De NMa heeft de periode van overtreding gesteld tot en met 30 april 2010, 

aangezien de bewijsmiddelen die zijn gebruikt zien op de periode oktober 

2009 tot en met april 2010.20 De Consumentenautoriteit heeft op grond van 

de haar gebruikte bewijsmiddelen en door haar beboete overtredingen geen 

aanleiding gezien de periode van overtreding te bekorten. 

41. De NMa heeft gebruik gemaakt van de verklaringen van nagebelde 

consumenten, het consumentenonderzoek van Newcom en de verklaringen 

van colporteurs, waarblj de NMa tevens heeft vastgesteld dat de nagebelde 

consumenten in de periode tot en met 30 april 2010 via colportage zijn 

benaderd.21 

42. De Consumentenautoriteit heeft bij haar bewijsvoering en de vaststelling van 

overtredingen ook aandacht besteed aan andere bewijsmiddelen, op basis 

waarvan de handelspraktijk van Greenchoice kan worden beoordeeld. Met 

name worden hier genoemd de vier verkoopscripts, foldermateriaal, het 

overzicht Wat kan wel, wat kan niet, en meldingen die bij Greenchoice zelf 

zijn ontvangen. Op basis hiervan is er voor de Consumentenautoriteit geen 

reden om te veronderstellen dat de handelspraktijk van Greenchoice bij 

colportage zoals in het sanctiebesluit omschreven, korter heeft geduurd dan 

tot 1 augustus 2010. Zoals ook de Adviescommissie heeft vastgesteld in 

randnummers 5.36 - 5.37 en 5.47: indien sprake is van een 

onregelmatigheid in de inrichting van een werkproces, is er sprake van een 

structurele tekortkoming waarmee is gegeven dat de collectieve belangen van 

consumenten in het geding zijn . Dit geldt voor de gehele periode van 

overtreding zoals de Consumentenautoriteit die heeft vastgesteld. 

De hoogte van de boete 

43. Over de hoogte van de boete merkt de Consumentenautoriteit het volgende 

op. Artikel 2.5 Whc bepaalt dat een bestuurlijke boete bij een overtreding van 

artikel 8.8 ten hoogste EUR 450.000,-- bedraagt. Dit is een wettelijk 

gefixeerd maximum, waar de Consumentenautoriteit alleen naar beneden van 

kan afwijken. 

44. De NMa kan voor overtredingen van de E-wet en de G-wet een boete 

opleggen die vastgesteld wordt op basis van de totale jaaromzet van de 

onderneming in het boekjaar voorafgaande aan de boetebeschikking.22 Haar 

boetebeleid heeft de NMa vervolgens uitgewerkt in paragraaf 4 van de zgn. 

19 Besluit NMa, randnummers 144 en 145. De richtsnoeren betreffen de interpret
atie van de 

NMa van de artikelen 95m, derde lid, E-wet en 52b, derde lid, G-wet. 

20 Besluit NMa, randnummer 31. 

21 Besluit NMa, randnummer 79. 

22 Besluit NMa, randnummer 153. 
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boetebeleidsregels, welke zijn vastgesteld door de Minister van Economische 

Zaken (Stcrt. 22 september 2009). In de randnummers 154 en volgende van 

het besluit van de NMa is uiteengezet hoe de boete in dit specifieke geval is 

vastgesteld. 

45. De Consumentenautoriteit stelt overigens met nadruk dat zij geen inhoudelijk 

oordeel geeft over een boete die door een andere toezichthouder is opgelegd. 

De wettelijke regeling zoals die door de wetgever is gegeven, ook als het 

betreft de hoogte van een boete, en de invulling die de NMa in haar 

boetebeleid heeft gegeven, dienen door de Consumentenautoriteit te worden 

gerespecteerd. 

46. De Consumentenautoriteit merkt nogmaals dat sprake is van beboeting van 

verschillende overtredingen die alleen met elkaar gemeen hebben dat zij 

pleats hadden tijdens een colportagepraktijk, maar overigens zagen op los 

van elkaar staande, aithans niet noodzakelijkerwijs samengaande 

handelingen. Het gaat om bepalingen die gericht zijn op de bescherming van 

verschillende belangen. De Consumentenautoriteit merkt voorts nog op dat 

indien zij alle overtredingen uit de gehele colportagepraktijk van Greenchoice 

had beboet, de door haar opgelegde boete navenant hoger zou zijn geweest 

en logischerwijze geldt dit ook indien alle overtredingen door de NMa zouden 

zijn beboet. Een en ander uiteraard voor zover dat binnen de wettelijk 

vastgestelde kaders aan de orde zou kunnen zijn. 

47. De Consumentenautoriteit ziet evenmin aanleiding om haar boetes te 

matigen nu Greenchoice ook van de NMa een boete heeft gekregen. Het gaat 

- zoals gezegd - om andere overtredingen dan door de NMa zijn beboet en 

aan de boetewaardigheid van die overtredingen die door de 

Consumentenautoriteit zijn vastgesteld, doet het besluit van de NMa niet af. 

4.4 Het consumentenonderzoek door onderzoeksbureau Newcom 

48. Greenchoice heeft aangevoerd dat het consumentenonderzoek ondeugdelijk 

is en niet gebruikt zou mogen worden voor het bewijs. 

49. De Consumentenautoriteit merkt hierover op dat zij geen aanleiding heeft om 

te twijfelen aan de deugdelijkheid van het onderzoek. Het door Greenchoice 

ingebrachte rapport van de heer Van Koppen maakt dit niet anders. Anders 

dan Greenchoice lijkt te betogen is het consumentenonderzoek geen 

marktbreed onderzoek of een algemeen klanttevredenheidsonderzoek,  

waarbij Greenchoice bijvoorbeeld vergeleken wordt met andere 

energiebedrijven. Het consumentenonderzoek beoogt niet meer te zijn dat 

een onderzoek naar de ervaringen van consumenten die door Greenchoice 

benaderd zijn via colportage in een bepaalde periode en maakte deel uit van 

een veel groter onderzoek. Evenmin is er sprake van dat, zoals Greenchoice 

meent, het consumentenonderzoek als enig bewijsmiddel aan de 

overtredingen ten grondslag ligt. Readies van consumenten in het onderzoek 

komen bovendien overeen met meldingen van consumenten bij ConsuWijzer 

die hun melding direct na de colportage hebben gedaan, en/of met instructies 

die Greenchoice zelf aan colporteurs heeft verstrekt. 
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5. Besluit 

50. De Consumentenautoriteit:  

a. verklaart het bezwaar inzake ne bis in idem ongegrond; 

b. verklaart het bezwaar gegrond voor zover dit ziet op de overtreding van 

artikel 8.8 Whc jo. artikel 6:193g, aanhef en onder g, BW (bedrieglijk 

beweren dat een product slechts gedurende beperkte tijd beschikbaar is); 

c. verlaagt de opgelegde boete met EUR 100.000,-; 

d. verklaart de bezwaren voor het overige ongegrond. 

wg, 's-Gravenhage, 20 december 2011 

mw. mr. B.C.M. van Buchem 

De Consumentenautoriteit 
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